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Ammekubesetningene kan i større grad enn melkekubesetningene utnytte arealer
som bare kan høstes gjennom beiting og ikke maskinelt, er en av begrunnelsene for
sterkere satsning på ammekyr som «Ekspertgruppa for økt storfekjøttproduksjon»
kom med i sin rapport for å øke kjøttproduksjonen i Norge. Markedet skriker etter nok
norskprodusert storfekjøtt, mens at produksjonen har avtatt over år.  Side 8 - 9
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Leder:Leder:

Årets testokser av Limousin er flere
og bedre enn noen gang! Uttalelsen
kommer fra Kristian Hovde, leder i
Avlsutvalget i Norsk Limousin; som
legger til: Nå er det virkelig en god
mulighet for å få tak i en god okse
som er godt testet på forskjellige
egenskaper, som er viktige når det
gjelder planlegging av videre avl! Det
er et godt utvalg av både F okser og
okser som er kollet, så det er bare å
komme og se nærmere på dem! 

Norsk Limousin stiller med stand der
vi sitter klar med kaffen og slår av en
prat med de som kommer innom!
Lars stiller med det siste nye i kollek-
sjonen: arbeidsbukse og jakke!

Gleder meg til Staur 
Jeg gleder meg virkelig til å reise til
Staur i slutten av april og se oksene
med egne øyne, bare synd at det ikke
er aktuelt å kjøpe med seg en okse
hjem. Mine døtre har, i likhet med
mange andre unge i dag, funnet ut
at i deres fremtid, er det ikke det å
drive en gard det de ønsker å satse
på. De er en generasjon som har sett
at det yrket deres foreldre har hatt,
har sakket bakut når det gjelder
mulighet for å oppnå en vanlig inn-
tekt med en vanlig arbeidsinnsats. Så
derfor har antall limousiner her på
gården en nedadgående kurve etter-
hvert som dagens eier nærmer seg
pensjonsalderen.

Men det blir ikke lett å kvitte seg med
alle! Det å se beitende dyr med kal-
ver; det å se en prektig okse gå rundt
midt i flokken, det å se en flokk med
fine ungdyr i en binge med masse
halm i fjøset, det er øyeblikk som sit-
ter på hornhinna. Hvis en bare er i
stand til å nyte slike syn, - da har en
det godt som bonde uansett!

Økt salg av sæd 
Vi i Norsk Limousin gleder oss over
fortsatt økning i sædsalget. Limousin

er den eneste av de store rasene som
kan vise til økning her. Og det er en
spore til fortsatt satsing på avlen, fort-
satt få tak i gode okser til testing på
Staur og fortsette med det gode
arbeidet som blir lagt ned i mange
avlsbesetninger i hele landet ! Dette
året er det 6 okser fra oppdrettere
som ikke har levert okser til Staur før.
Det viser bare den økningen og bred-
den som er i limousinmiljøet for
tiden! Det er bare å hive seg på og
melde inn okser til neste testom-
gang!

LIMMO 13 på Stavsplassen på Tretten
nord for Lillehammer 2.- 4. august
nærmer seg. Det er bare å notere seg
datoen, begynne å tenke på hvilke
dyr som er aktuelle å sende til auksjo-
nen og bestemme seg for å
reise. Denne gang vil vi legge mye
arbeid ned i å legge til rette for at det
skal bli kjekt å ta med seg hele famili-
en: det er kort vei til fritidsparken
i Hunderfossen, og vi må få til den
volleyballkampen som har blitt snak-
ket om i mange år. Det er bare å håpe
at gamle karer som Helge og Gustav
fortsatt er klar til kamp !

Årsmøtet i Norsk Limousin er vel
overstått og vi har fått en lederduo i
Hans Olav Holann og Tore Nilsen som
har overtatt som leder og nestleder. I
tillegg er alle i det gamle styret, unn-
tatt Eilif Due, med videre i det nye sty-
ret, og sammen skal vi jobbe videre
frem mot årsmøtet i TYR, neste styre-
møte, auksjonen på Staur, LIMMO
13........ Vi vil spesielt ønske Gunhild
Sæteråsen velkommen, nyvalgt
1.vara som vi håper vil finne seg godt
til rette sammen med oss andre i sty-
ret!

Johannes Nybø, 
forhenværende leder

www.norsk-limousin.com
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Dra til STAUR 27. april

Leder:
Hans Olav Holann, Tynset
Mob.: 41 92 50 88
hansohol@hotmail.com

Nestleder:
Tore Nilsen, Uvdal
Mob.: 48 26 44 50
tore@limousinunik.no

Styremedlem/kasserer:
Lars Thomas Sletten Kapelrud, Sømna
Mob.: 48 26 93 23
ltsk@online.no

Styremedlem (Limousineffekter):
Lars Henden 
6687 Valsøyfjord.
Mob.: 90 13 09 76 
larsh@c2i.net

Styremedlem:
Johannes Nybø, Randaberg
Mob.: 91 85 77 63
nyland@lyse.net

Varamedlem:
Gunhild Sæteråsen, Hurdal
Mob.: 90 59 44 58
saeteraasen@yahoo.dk

Varamedlem:
Eilif Due, Levanger
Mob.: 90 58 52 04
eilifd@online.no

Avlsutvalget: 
Kristian Hovde, leder
2380 Brumunddal
Mob.: 91 83 94 57
kristianhovde@yahoo.no

Bjørn Aasen, Tynset
Mob.: 41 93 31 29
bjorn.aasen@vekstra.no

Svein Magne Skadsem, Sandnes
Mob.: 91 13 55 58
svenmagne@live.no

Gustav Steinvik, Skatval
Mob.: 92 68 84 99
gusstein@online.no

LimousinNytt:
Jan Otto Veiseth
Redaktør Limousin-Nytt
Redaktør Hjemmeside
Mob.: 91 74 85 94
janoco@online.no 

Annonseansvarlig: 
Magne Knapstad
Mob.: 91 58 70 75
magkna@hfk.no 
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Norsk Limousin har lovet sine medlemmer å
tilbakebetale kr 5.000,- ved kjøp av vekter i 2012 for
registrering av fødselsvekter, 200dg vekter og
365dg vekter. Kviger bør også veies ved 550dg
alder.
I den forbindelse må følgende sendes på mail til  

Lars Tomas Sletten Kapelrud:
-  Kopi av faktura på vekten
- Rapport fra storfekjøttkontrollen som viser at det
er veid 200dg vekter.
-  Kontonummer  til driftskontoen 
Sendes til:  ltsk@online.no

www.norgesfor.no

Spesialblanding til okser som får mye kraftfôr
NYHET: Nå med økt innhold av vitamin E

Spesialblanding til okser som får mye kraftfôr

Drøv Kjøttfe - når resultatet teller!

Fra fôr til bord

Vektprosjektet
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I oktober 2012 nedsatte landbruks- og matminister Trygve
Slagsvold Vedum en ekspertgruppe med mandat å gi stats-
råden råd om hvordan produksjonen av storfekjøtt kan økes
i Norge. De oppnevnte medlemmene i gruppen kom fra
Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Tine, Geno,
Tyr, UMB, Nilf og Animalia. I løpet av vel tre måneder skulle
gruppen se på løsninger innenfor et bredt spekter av tiltak i
hele verdikjeden, fra jord til bord. Ekspertgruppen leverte sin
rapport til statsråden den 14. februar.  

Rammebetingelser
Ifølge mandatet skulle ekspertgruppen primært vurdere
produksjonsfaglige og markedsmessige forhold i verdikje-
den for storfekjøtt, og i mindre grad gå inn på rammebeting-
elser for sektoren. Gruppen ble raskt enige om at en vurde-
ring av utviklingsmuligheter uten samtidig å se på virkemid-
ler, vil gi veldig begrenset nytteverdi. 

Gruppen konkluderte derfor med at den ville komme med
råd om rammebetingelser som tilskuddsordninger og andre
økonomiske ordninger i jordbruket der disse ordningene
etter gruppens mening har avgjørende betydning for å få til
en ønsket utvikling i storfekjøttproduksjonen. 

Ut fra materiale som gruppen hadde tilgjengelig, ble det
også slått fast at en grunnleggende forutsetning for å opp-
rettholde storfekjøttproduksjonen i landet er at økonomien i
produksjonen løftes betydelig. 

Det har vært stor interesse for ekspertgruppens arbeid, og
kommet mange innspill under veis. Arbeidet i gruppen
startet med en kartlegging av spørsmål og problemstillinger
som gruppen skulle se på, hva som fantes av tilgjengelig
materiale, hva måtte framskaffes av nytt materiale og hvem
kunne bidra med hva. Gruppen arbeidet seg så gjennom
tema for tema. Diskusjonene var engasjerte, grundige - og
tidkrevende. Det var helt avgjørende å bruke nødvendig tid
til å diskutere muligheter og tiltak. 

Arbeidsprosessen
Det var mange komplekse forhold; hvordan henger ting sam-
men, og hvilke effekter - og mulige bieffekter - kunne
endringer av tiltak medføre? Dette var ikke alltid lett å se ved
første gjennomgang, det kunne trenges både to og tre
runder før alle forhold var belyst.  Med ulikt ståsted kunne
også utgangspunktet fortone seg litt forskjellig, men dette
gjorde at diskusjonene i gruppen ble bredere og grundigere.
Og gruppen diskuterte seg fram til enighet i spørsmål etter
spørsmål.

Til slutt ble det en intens skriveperiode, der alle vurderinger
og konklusjoner skulle struktureres i en oversiktlig og lett
forståelig rapport. Dette var en krevende og utfordrende fase
av arbeidet, der mulige nyanser av uenighet kom fram, og
det var viktig å finne formuleringer som var presise og dek-
kende. Hele gruppen bidro med konstruktive innspill også i
denne fasen av arbeidet. 

Økt oppmerksomhet
Innholdet i rapporten er omtalt andre steder i bladet, så det
kommer jeg ikke inn på her. Hva betydningen av arbeidet på
sikt vil bli, gjenstår også å se. Men jeg tror at arbeidet allere-
de har hatt betydning. For det første har storfekjøttproduk-
sjonen fått betydelig økt oppmerksomhet alt ved at statsrå-
den satte saken på dagsorden og oppnevnte gruppen. 

-Vi trenger alle typer besetninger for 
å øke storfekjøttproduksjonen

Gjeste-kommentaren: Tor Arne Ruud, leder av Ekspertgruppa.

Leveres i granulat 
og pellets. 
Småsekk eller 
storsekk.

- alle dyr trenger tilskuddsfôr

Spesielt:

VitaMineral®

Kjøttfe, die- og ammekyr, ungdyr og kviger, 
kyr i tørr perioden, samt før og etter kalving.

Kontakt oss eller din 
fôrleverandør for mer 
informasjon.

Hensmoveien 30, 3516 Hønefoss
Tlf. 32 14 01 00 • www.normin.no
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Vel 800 deltakere var benket på
Telenor Arena da Landbruks- og
Matminister Trygve Slagsvold
Vedum deltok under åpningen
av Storfe 13 - som vil gå over i
historien som interessant og vel-
regissert. Landbruksstastråden
tok seg tid til å besøke alle utstil-
lerne. Gustav Steinvik (th) og
Lars Henden tok vek i mot minis-
teren da han besøkte standen til

Norsk Limousin. Eli Myrseth fra
Hvam videregående skole bivå-
net samtalene.
Hvam VGS hadde to dyr på auk-
sjonen: Kua Celine av Hvam
(Epson) solgt for 30.000 kroner.
Kviga Hvamsa av Hvam (Mateo)
solgt for 27.000 kroner. Den tre-
dje som kom fra Ingebrigt
Vigenstad gikk for 25.000 kroner

Stor oppslutning om Storfe 2013

Det lønner seg 
å ta vare på miljøet.

Det er sunt bondevett

REIME GJØDSELVOGNER
Reime Agri gjødselvogner er utviklet i tett samarbeid med noen

av Norges dyktigste bønder. Derfor har vi lagt vekt på kvalitet
som holder og er lett å vedlikeholde. Vi leverer gjødselvogner og

vakuumvogner i størrelsen 4000 – 14000 liter.

A-K maskiner er forhandler for Reime gjødselvogner.

Jernbanevegen 21 , 4365 Nærbø, 51 79 19 00, www.reimeagri.no

Gardbruker, Per Fotland.
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Gjennom gruppens arbeid har vi fått kunnskap
om produksjonen, mulighetene, potensialet i
ulike tiltak og en vurdering av mulige virkemidler.
Ikke minst har det vært nyttig å samle fagmiljø-
ene bredt slik de var representert i ekspertgrup-
pen og fått diskutert en felles utfordring. – Gjør
hverandre gode, sa statsråden ved oppnevningen
av gruppen, og det mener jeg at deltakerne virke-
lig gjorde.  

Kort og lang sikt
Gruppen konkluderte med at storfekjøttproduk-
sjonen både fra kombinert melk- og kjøtt, fra
ammekubesetninger og fra besetninger basert
på innkjøpt kalv må styrkes, og at vi trenger alle
typer besetninger. I mandatet heter det at rådene
skal gi grunnlag for videre arbeid med utarbei-
ding av strategi for hvordan målet kan nås. -
Rapporten skisserer tiltak både på kort og lang
sikt og gir en god meny av ulike virkemidler, sa
statsråden da han mottok rapporten. 

Gruppens forslag er laget med ett formål for øyet,
hvordan øke storfekjøttproduksjonen i Norge, og
må selvfølgelig vurderes opp mot andre forhold.
Likevel er jeg sikker på at vi vil se spor av grup-
pens arbeid framover, der første anledning vil
være årets jordbruksoppgjør.  
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Kjøttfe skal endelig inn på Universitetet
for miljø- og biovitenskap på Ås (UMB).
Det skjer når landets største gårdsbruk
skal bygges. Fjøsene ved UMB er gått ut
på dato. Det er en av grunnene til at det
skal bygges nye. Men hovedgrunnen
som har satt fart i byggeprosessen er at
Veterinærhøgskolen og Veterinær-
instituttet er vedtatt flyttet til UMB, og
skal lokaliseres til området der fjøsene
står i dag. Dermed får Senter for hus-
dyrforsøk (SHF) splitter nye og tilpasse-
de lokaler å boltre seg i.

-Å satse på ammeku, er å satse på fram-
tiden for norsk husdyrproduksjon. Og
nå som Veterinærhøgskolen og
Veterinærinstituttet blir en del av miljø-
et her på Ås, så blir det et tilleggsargu-
ment for komme i gang med å legge til
rette for en forskning for framtiden, sier
den sentrale drivkraften bak utbyg-
gingen, avdelingsdirektør Ingvar
Selmer-Olsen ved Senter for husdyrfor-
søk.

Selmer-Olsen presiserer at Sentret skal
drive forsøk på ammeku – i hovedsak
for eksterne og interne forsknings- og
fagmiljøer. Han opplyser at det til nå
har vært få forskningsprosjekter innen
ammeku – og sender med det en utfor-
dring til ammekumiljøet. Det gir mulig-
het for å skape noe banebrytende på
dette jomfruelige området.

Veterinærinstansene vil ved flyttingen i
2018/2019 legge beslag på området
hvor SHF har tilhold i dag. Det nødven-
diggjør flytting fra lokalene – som like-
vel er utgått på dato. – Enkelt kan det
sies at Veterinærmiljøene skal drive
med syke dyr, mens vi skal drive med
friske dyr. Derfor måtte vi finne fram til
et område som lå tilstrekkelig langt
borte fra dyrehospitalet. Når veterinær-
faglige aktiviteter blir en del av Campus
Ås, krever det en smittesone på 1 km
mellom friske og syke dyr. De nye fasi-
litetene blir derfor lagt til
Einerstujordet nord for Ås kirke som er
en egnet lokalisering i forhold til smit-
tesoner, nærhet til Campus og drifts-
areal, opplyser Selmer-Olsen.

Dagens fjøs
Dagens driftsbygning består av et bås-

og et løsdriftsfjøs. I båsfjøset er det
plass for 92 melkekyr. I løsdriftsfjøset
som ble tatt i bruk i 1993 etter brann i
1989, er det plass for 66 melkekyr for-
delt på to avdelinger. I løsdriftsfjøset er
det datastyrt fôrtildeling, automatisk
registrering av fôropptak, mjølkemeng-
de og registering av levendevekt.

Til sammen er det også plass for ca. 100
kalver, 40 ungdyr og 36 okser. Melk- og
kraftfôrmengder kan styres og registre-
res automatisk i melkefôringsperioden,
og grovfôropptak for oksene blir også
automatisk registrert.

Nybyggene
Det er planlagt å bygge ca. 12.000 kvm
til forsøks- og undervisningsformål ved
SHF. Arealet er tilpasset undervisning
av veterinærstudenter. I tillegg kommer
areal for gjødselkummer og siloer.
Kostnadene er beregnet til ca. 300 mill.
kroner. Prislappen på hele samlokalise-
ringen er beregnet til om lag fem milli-
arder kroner – noe som representerer
den største universitetsutbyggingen
her i landet. 75.000 kvadratmeter skal
bygges ut.

Selmer-Olsen opplyser at Statsbygg er
byggherre, og at forprosjektet ble over-
levert Kunnskapsministeren sist høst.

Det er ikke avsatt midler til bygging
ennå, men håpet er at det kan bli tilgo-
desett ved revidering av
Statsbudsjettet nå i vår. Det haster med
å komme i gang fordi bygningene må
være innflyttingsklart i løpet av 2015
dersom nye bygg skal være klare for de
veterinære faginstanser til 2018/19.

Smittevern
Smittevern er alfa og omega for drift av
et forsøksfjøs – ikke bare i forhold til
omgivelsene. - Vi ville helst satse på
innkjøp av kjøttfe for å komme fort i
gang. Men det innebærer en for stor
risiko for å dra med sykdommer. Så vi
må velge den lange veg med å krysse
oss opp på de dyrene vi har ved bruk av
semin. Vi vil også vurdere bruk av
embryo. Det siste vil i så fall framskynde
starten for å kunne ta i mot forsøksopp-
drag, sier Selmer-Olsen, og tilføyer at
det er kostbart å drifte et forsøksfjøs
grunnet smittevernkravene og tilta-
kene som må til for å unngå smitte av
sykdommer.

Han poengterer at de er avhengige av å
få oppdrag utenfra. – Vi driver ikke for-
søk selv, men påtar oss å gjøre husdyr-
forsøk for forskere innen avl, ernæring,
etologi og helse. Vi har nødvendig
utstyr for å kjøre fôringsforsøk både

Kjøttfe inn på UMB

-Å satse på ammeku er å satse på en viktig del av framtidas landbruk, mener avdelings-
direktør Ingvar Selmer-Olsen ved Senter for husdyrforsøk.
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ved å veie dyr og fôr, registrere tilvekst,
ta blodprøver, og ut fra det bidra til for
eksempel å utvikle fôrsammensetning-
er. Videre er etologi et viktig fagfelt
med økende fokus på dyrevelferd.
Samarbeid mellom forskere og
næringsvirksomheter danner en posi-
tiv spiral for begge parter. Bidrag fra
Forskningsrådet og Fondsmidler for
landbruket er viktig i finansieringen av
prosjektene.

Forberedelser
Ammekyrne er tiltenkt plass i det plan-
lagte oppdrettsfjøset sammen med kvi-
ger til oppdrett. Visse forberedelser er
startet i det små. Fôrtilgangen for
ammekyr er på plass. Videre er et 80 da
område, som tidligere har vært beite-
mark, blitt ryddet for skog – ikke uten
kritiske bemerkninger fra ulikt hold.
Sentrets geiter skal slippes et par
sesonger før større dyr slippes til. Og
nevnes kan at en av Sentrets ansatte

deltok på Biffakademiet på Hamar på
nyttår. Det viser litt av interessen for å
komme i gang med ammeku.

SHF har et årsbudsjett på om lag 26
mill. kroner. Av dette er rundt 8 mill. kro-
ner inntekter fra produktsalg, 14 mill.
kroner i rammetilskudd og vel 4 mill.
kroner kommer fra fakturerte forsøk og
tjenester. 

Av Jan Otto Veiseth

OPPDRETTSFJØS

STOFFSKIFTEFJØS

GARASJE /
LAGER

EINARSTUA

SMÅFEFJØS

GJØDSELKUMMER

ADMIN /
VERKSTED

FôRSENTRAL

MELKEKU /
KALV

GRISEFJØS

 

Skisse over de prosjekterte bygningene ved Senter for husdyrforsøk. Ammekyrne vil få plass i oppdrettsfjøset øverst til venstre.

Fra Elisabeth Kluften, Nortura, har
vi mottatt denne «store» kurio-
siteten:
Jeg meldte sist høst inn en
Limousin ku fra storfekjøttkon-
trollen som var 18 år og 8 mnd.
Hun har i løpet av den tiden fått
15 kalver, aldri hatt noen kal-
vingsvansker eller dødfødte kal-
ver. Hun var drektig og skulle vel
egentlig kalve da hun sovnet inn.

Kua tilhørte Jens P. Gamkinn. Han
opplyser at det var en middels
stor ku med god kjøttfylde.

For den durkdrevne limousinav-
ler er det unødvendig å forklare
hvorfor denne kua har vært en
god investering. Men det kan
være verdt å nevne at flere
limousineiere har skaffet seg
grunnlaget for en tilsvarende

investering. For godeste Jens P.
har sørget for å videreføre de
positive genene fra kua: Beholdt
noen avlsdyr selv og har solgt
både kviger og okser til andre. Så
kanskje om et decennium fram i
tid kan vi skrive en ny story om
en vellykket, langsiktig investe-
ring.

Hverdagsglimt
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Endelig fikk ammekua sin
plass i framtidas storfekjøtt-
produksjon. Det ble konsta-
tert da rapporten fra LMDs
Ekspertgruppe for økt storfe-
kjøttproduksjon ble lagt fram
i slutten av februar for land-
bruksstasråden av lederen av
gruppa, Tor Arne Ruud,
Animalia. 

Mens at alle myndighetspersoner i all
kommunikasjon tidligere har benyttet
kun ordet storfe om rubbel og bit, slo
Ekspertgruppa fast at skal det fram-
skaffes nok selvprodusert storfekjøtt
her i landet, må det satses på ammme-
ku og kjøttfe. Allerede i mandatet som
Statsråden ga, ble det slått fast at
lønnsomheten i ammekuproduksjon
måtte bedres dersom vi skal opprett-
holde norsk storfekjøttproduksjon.

Denne konstateringen er i seg selv en
historisk seier for ammekuprodusen-
tene. De ulike tiltakene som forslås, vil
det føre for langt å komme inn på her.
Det er lagt ut link til rapporten på våre
hjemmesider. Viktig er det at Gruppen
peker på at det må legges en plan for
spesialisert kjøttfeproduksjon, og at et
organ opprettes for å sikre tilstrekkelig
gjennomføringskraft - og at det bevil-
ges øremerkede midler til denne delen
av oppfølgingen.

Samlet næring
Det er like viktig å se hvem som står
bak denne enstemmige rapporten:
Representanter for blant annet
Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens
Landsforbund, Geno, Tyr, Tine og ulike
faginstanser. Det forplikter aktørene å
bidra til at tiltak blir gjennomført, og at
de samlet legger trykk på faglagene i
sine krav overfor staten i jordbruksfor-
handlingene – og ikke minst når potten
skal fordeles i etterhånd. Fordelingen
må gjenspeile det som er foreslått som
tiltak. 

Det er ikke uvanlig at slike rapporter
legges i en skuff uten at vesentlige
grep blir tatt. Derfor er det svært viktig
– og helt avgjørende – at i det minste
slår sine pjaller sammen og går i bre-
sjen for å hoste opp tiltak i tråd med
hovedkonklusjonene i rapporten. 

Realiseres i jordbruksoppgjøret
Og det arbeidet må starte nå: Jobbe
opp mot partene i Jordbruks -
forhandlingene – ikke minst i forhold til
jordbrukets parter. Det er en gjengs
oppfatning i kjøttfemiljøet at det er
jordbrukets representanter ikke har
vært helt på ammekuas side under for-
delingen av de tildelte rammene.

Rapporten har fått blandede reaksjo-
ner i kjøttfenæringen. Ikke uvanlig.
Tidligere erfaringer med behandling av
næringen har satt sine negative spor.
Men nå gjelder det at næringen selv

ikke bidrar til at debatten om tiltakene
ledes inn på et blindspor. En må holde
fast ved hva som var oppdraget til
Ekspertgruppa: Å foreslå tiltak som
samlet ga økt storfekjøttproduksjon.
Og så får det være opp til kjøttfenæ-
ringa selv å foreslå tiltak som gavner
næringa. Og skal det settes tyngde bak
forslagene, må næringa opptre som en
enhet. Det er ikke rom for spesifikke
særinteresser i denne fasen. 

Utvalg av sitater fra rapporten:
«Ammekubesetningene kan i større
grad enn melkekubesetningene utnyt-
te arealer som bare kan høstes
gjennom beiting og ikke maskinelt».

«Det forventes et økende underskudd
av storfekjøtt framover. Uten tiltak for å
motvirke den raske nedgangen i antall
melkekyr er det estimert et behov for
40.000 – 80.000 flere ammekyr i løpet
av neste tiårsperiode for at norsk stor-
fekjøttproduksjon skal dekke innen-
landsk etterspørsel.»

«Legges et scenario med forbruksvekst
for storfekjøtt lik befolkningsvekst, høy
avdrått i melkeproduksjonen og 10 %
redusert melkemengde til grunn, må
ammekutallet økes med mer enn
12.000 i løpet av 10 år.»

«Økt anvendelse av bruksdyrkrysning

og planmessig krysning med kjøttfe.»

AMMEKUA SKAL SIKRE AT VI FÅR   

Ekspertgruppa: Økt anvendelse av bruksdyrkrysning og
planmessig krysning med kjøttfe mener Gruppen vil
bidra til økt storfekjøttproduksjon.

Ammekubesetningene kan i større grad enn melkekubesetningene
utnytte arealer som bare kan høstes gjennom beiting og ikke
maskinelt, slår Ekspertgruppa fast.
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«De muligheter det er til å ta ut en høy-
ere pris på storfekjøtt i markedet må
utnyttes, både for volum- og nisjeseg-
menter.»

«Utvikle bedre, jevnere kvalitet og ster-
kere differensiering på volumproduk-
ter.»

«Videreutvikle nye konsepter og
nisjer.»

«Fange opp melkeprodusenter som
planlegger å avvikle melkeproduksjo-
nen og til at de lykkes faglig og økono-
misk i en eventuell omstilling til spesia-
lisert storfekjøttproduksjon».

«Utnytte potensialet i avlsmålet for i
NRF-populasjonen, og sikre bedre
utnyttelse av de gode avlsverktøyene
som nå foreligger i norsk kjøttfeavl for å
oppnå en større avlsframgang.»

«Driftsgranskinger og økonomiske kal-
kyler som gruppen har gjennomgått,
viser at det er svak lønnsomhet i storfe-
kjøttproduksjonen.»

«For spesialiserte framfôringsbeset-
ninger er det ingen referansebruk i sys-
temet.»

«Ekspertgruppen mener at en justering
av innretningen av å premiere kvalitet,
produksjon og produktivitet har et
stort potensiale for å bidra til økt storfe-
kjøttproduksjon. Følgende endringer
bøt vurderes:
Overgang fra husdyrtilskudd per
ammeku til tilskudd per levende kalv.
Innføring av kvalitetstilskudd for slakt
over en viss vekt og kvalitet. Dette til-
skuddet må innføres med friske midler.
Gjennomgang av grenser og intervaller
for utmåling av tilskudd til husdyr og
driftstilskudd til husdyr for å legge til
rette for økt storfekjøttproduksjon og
flere ammekyr.»

«Forbedre tilskudds- og finansierings-
løsninger for investeringer til bygning-
er og til innkjøp av dyr. Det trenges
strakstiltak for å ta vare på overskuddet
av oksekalver.»

«Bevilge midler til et prosjekt over tre år
for å skape nødvendig gjennomfø-
ringskraft for en strategi- og tiltaksplan
for storfekjøttproduksjonen.»

«For å dekke det voksende behovet for
storfekjøtt må det etableres nye
ammekubesetninger. Disse må legge
opp til god utnyttelse av gårdens res-
sursgrunnlag…. Gode, rimelige byg-
ningsløsninger må til, i tillegg må det
etableres bedre finansieringsordninger
for utvidelse og ombygging av beset-
ning og innkjøp av livdyr. Gruppen
bemerker at det i dag gis lån fra
Innovasjon Norge til kjøp av livdyr, og 
foreslår at denne bestemmelsen
endres. Det bør utvikles og stimuleres
til nye driftsformer.»

Av Jan Otto Veiseth

     NOK STORFEKJØTT FRAMOVER

Utvalgsleder Tor Arne Ruud, Animalia, (tv) og Landbruks- og Matminister Trygve Slagsvold Vedum kommenterer Ekspertgruppas
rapport.
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Årsmøtene i Norsk Limousin og
Limousin Unik Norge (LUN), hen-
holdsvis 1. og 2. mars, ble avviklet
i en konstruktiv ånd. Begge parter
har sendt ut sine årsmeldinger til
sine respektive medlemmer, og
begge ble godkjent uten merkna-
der. Det samme med regnska-
pene.

Etter oppfordring fra enkelte medlem-
mer hadde styret i Norsk Limousin
utarbeidet og sendt ut forslag til ved-
tektsendringer. Dette fikk ikke nødven-
dig oppslutning.

Årsmøtet ble innledet med et besøk på
Staur. Der fikk medlemmene se og
beskrevet årets testkandidater. Der fikk
de syn for segn om påstanden fra lede-
ren av avlsutvalget: Årets testokser av
Limousin er flere og bedre enn noen
gang!

Det knyttet seg stor spenning til val-
gene av styret i og med at valgkomite-
en ikke hadde funnet fram til ny leder
etter at Johannes Nybø hadde frasagt
seg gjenvalg. Etter drøftinger medlem-
mene i mellom ble det kommet fram til
en løsning: Hans Olav Holann, leder,

styremedlemmer Tore Nilsen, Johannes
Nybø, Lars Tomas Sletten Kapelrud. Lars
Henden var ikke på valg.
Varamedlemmer: Gunhild Sæteråsen
og Eilif Due. Alle valg var enstemmige.
Fordeling av vervene går fram på side 2
i bladet.

Det ble gjenvalg av tillitsvalgte i LUN:
Reidar Åmodt, leder, styremedlemmer

Trond Jære og Leif Helge Kongshaug
med Kolbjørn Kittelsrud som varamed-
lem.
Under den felles middagen ble det ser-
vert en smakebit av det utmerkede
kjøttet: ytrefilet av limousin kalv. Videre
var det utdeling av ulike utmerkelser i
tillegg til avskjedstaler.

Av Jan Otto Veiseth

Konstruktive årsmøter

Den avtroppende styreleder Johannes Nybø (th) ønsker den nyvalgte styrelederen
Hans Olav Holann lykke til med å føre Norsk Limousin videre.

Klar for å besiktige årets Staurokser: Fra venstre Hans Gudbrand Gamkinn, Sæmund Vigenstad, Lars Tomas Sletten Kapelrud, Gustav
Steinvik, Ole E. Øverby, Asmund Wandsvik, Kristian Hovde, Tore Nilsen, Jo Gimse og Simen Wigenstad.
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Simen Wigenstad (th) oppnådde nok en
gang å få kåret en eliteokse i fjor. Her får

han overrakt det synlige beviset fra
leder av Avlsutvalget, Kristian Hovde. Tre
andre avlere oppnådde det samme for
sine okser: Elisabeth Velten, Kolbjørn

Kittelsrud og Hvam Videregående skole.

Jens P. Gamkinn oppnådde klassen E+
på et slakt i fjor. Faren, Hans Gudbrand

Gamkinn (tv) mottok plaketten 
fra Lar Henden.

– EN BEDRIFT                               I KONSERNET

Midt-Norge Slakteri er den største slakteribedriften
som har sin opprinnelse i Midt-Norge. Den ble stiftet
i 1994 av slakteriselskapene Inderøy Slakteri AS
(etablert i 1938) og Levanger Slakteri AS (etablert i
1932). Med etableringen klarte bedriften å spesiali-
sere sine anlegg og etablere en kostnadseffektiv orga-
nisasjon til fordel for bedriftene, ansatte og bonden

* Spesialist på slakting
* Konkurransedyktige priser
* Faglig rådgivning
* Kjøp og salg av livdyr
* Effektiv dyretransport
* Nødslakt
* Samarbeider med 
Limousin  Unik Norge

Vi er med på limousinlaget! Er du?
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Når Vegard Urset forlater avls-
sjefsstillingen i Tyr fra 1. april,
kan han markere en milepel i
avlsarbeidet: Dette er den før-
ste årgangen hvor alle
Limousinoksene er i henhold til
avlsplanen hvor en har gode
grupper for alle egenskapene
vi ønsker å tilby semin av. Dette
er en viktig oppfyllelse av avls-
planen vedtatt i 2011. Dette
gjør oss bedre i stand å tilby
markedet de ulike egenskaper
som etterspørres.

-Da jeg startet opp i jobben, besto
arbeidsoppgavene i hovedsak av
løpende avlsarbeid: å få dyr inn og ut av
Staur og etter beste evne følge de opp.
Oppfølgingen av hvert enkelt dyr var
svært tidkrevende, og rapporteringen
var basert på excel-ark og lagring på cd.
Det førte til at det var tungvint å få ut
informasjon til avlerne, og ikke minst få
en lett tilgjengelig sporing av egenska-
per til nytte for brukerne av semin, sier
den avtroppende avlssjefen i Tyr,
Vegard Urset til LimousinNytt.

-Min forgjenger hadde vært med på en
viktig prosess i etterkant av tiltakspla-
nen for kjøttfeavl i Norge med etable-
ring av Storfekjøttkontrollen, bereg-
ning av avlsverdier og bygging av feno-
typeteststasjonen på Staur for å nevne
noe. Dette var viktige tiltak å få etablert,
men for å utnytte de best mulig var det
viktig å ta vare på dataene bedre og å få
på plass bedre systemer for hvordan
dataene ble benyttet videre. 

-For meg ble det en viktig oppgave å
etablere gode systemer for hvordan en
tar vare på og benytter registreringene
på Staur. Uten å gå gjennom alle faser,
så kan vi si at vi i dag har et velfunge-
rende system hvor all testinformasjon
lagres automatisk i Storfekjøtt -
kontrollen. Oksene som står på Staur nå
og som har fedre, onkler, bestefedre og
oldefedre som har stått på stasjonen, vil

ha nyttig tillegg-
sinformasjon om egenskapene fra disse
slektningene. Siden det er arvelige
egenskaper vi snakker om, vil dette
styrke informasjonen om oksen som
står på Staur nå. Men systemer kan all-
tid bli bedre. Det gjelder også for data-
systemene vi har i kjøttfeavlen. Dette vil
være en kontinuerlig jobb for en avlsor-
ganisasjon, slår Vegard fast.

Rendyrking av funksjoner
Avlssjefen er tilfreds med den organisa-
sjonsutviklingen som er gjennomført i
Tyr med å opprette egne stillinger for
spesielle funksjoner. Bladet og hjem-
mesidene ivaretas nå som en del av
informasjonsjobben til organisasjons-
og infoansvarlig Astrid Øversveen og
det løpende faglige ansvaret for test-
virksomheten på Staur er lagt til avls-
konsulent Ole H. Okstad. Både hjemme-
side, TYR-magasin og oppfølging av det
løpende avlsarbeidet var oppgaver
som Vegard drev mye med før disse stil-
lingene ble opprettet.

Denne rendyrkingen av funksjoner har
også ført til at avlssjefen selv kunne ha
konsentrert seg mer om avlsutvikling. –
Det er mange som er veldig opptatt av
vekt og tilvekst på oksene på Staur.
Men det er heldigvis blitt aksept for at
avlsarbeidet skal være basert på et
bredt og robust avlsmål for rasene:
Kjøttfylde, melkeegenskaper, kalvings-
vansker, lynne, bein og klauver.
-Da jeg startet opp som avlssjef var det
laber oppslutning om å melde på okser
av Limousin til Staur. I tillegg så mange
på Staur som en sammenligningssta-

sjon for tilvekst. Det er en helt forfeilet
innfallsvinkel til det som er hensikten
med Staur. Rasene står på forskjellige
fôrregimer tilpasset den enkelte rase.
Hadde alle rasene hatt lik tilvekst og
samme avlsmål, hadde vi klart oss med
én rase, hevder en engasjert Vegard.

-På dette området har det heldigvis
skjedd en endring. I forkant blir det
bestemt hvilke seminokser som det
ønskes avkom fra. Dermed får en et
utvalg av ulike egenskaper som det skal
avles videre på. Og dermed er det viktig
å få mange innmeldinger slik at det kan
velges mellom flere med de ønskede
egenskapene.

Milepel
Inntakene i fjor høst representerte en
milepel: - For første gang i historien fikk
vi tatt inn de oksene som vi ønsket.
Dermed ble det ikke tatt inn okser bare
for å fylle opp plassene, sier en godt for-
nøyd avlssjef. I år har vi en knallsterk
Limousinårgang på Staur – kanskje
tidenes Limousinårgang. 

Vegard framholder at han var så heldig
å bli engasjert som sekretær i to
omganger da Norsk Limousin skulle
utarbeide avlsplaner. – Det ene er at det
var en fin måte å bli kjent med de tillit-
svalgte på. Like viktig var det at jeg fikk
god og verdifull kunnskap om rasen.
Det viste seg at ved siste revisjon tenk-
te vi veldig likt ved å satse på segmen-
tering av avlsmaterialet slik at avlerne
kan velge mellom ulike egenskaper. Nå
er det satset på et utvalg som forventes
å være gode moregenskaper og god på

Vegard Urset etterlater seg 
en milepel i avlsarbeidet

Sentral rolle på
Biffakademiet:

Asgeir Svendsen
(th), Nortura, tak-
ker Vegard Urset
for innsatsen på
Biffakademiet og
for sin innsats for

kjøttfeavlen.
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kjøttproduksjon dog uten kalvingsvan-
sker. Videre er det tatt inn grupper av
okser som er kollete og grupper av
okser med genstatus F. Når markedet
etterspør ulike egenskaper eller doku-
mentasjoner er det viktig at tilbudet
finnes.

Kjønnsseparert sæd
En ny mulighet som har dukket opp, er
kjønnsseparert oksesæd. Kjønns -
separering er en komplisert og kostbar
teknologi, og det stiller krav til god
sædkvalitet for at det i det hele tatt skal
bli vellykket.  Kjøttfe har generelt sett
litt for dårlig sædkvalitet til slike spesi-
alprodukter som krever ekstra proses-
ser. Men det finnes enkeltokser med
god nok sædkvalitet til å få produsert
dette. 

-Årsaken til generelt sett dårligere sæd-
kvalitet hos kjøttfe er at det hos kjøttfe
har vært mer bruk av naturlig bedek-
ning. Okser med for dårlig sædkvalitet
til seminproduksjon har med bakgrunn
i dette, likevel fått egne avkom som
videre har blitt med i avl.
Hanndyrfruktbarhet er arvelig, så dette
kan ha ført til at linjer med dårlig sæd-
kvalitet har blitt med videre i avlen i
større omfang enn mjølkeraseavlen
internasjonalt. Det er derfor gledelig å
se at det er et økende antall okser som
har mange seminokser i stamtavla. Vi
ser at slike okser oftere har god nok
sædkvalitet til spesialprodukter som
kjønnsseparert sæd og Sperm Vital,
framholder Vegard. 

Ros til limousin
Vegard berømmer at limousinmiljøet
har tatt tak i rasens egenskaper på bein,

klauver og lynne, og
at raselaget har lagt
vekt på disse egen-
skapene ved utvel-
gelse av avlsmateri-
ale. – Det er ingen
vits i å velge ut dyr
som kanskje må
slaktes etterpå på
grunn av uheldige
egenskaper. Og
Staur kan ikke være
bekjent av å ha slike
dyr til testing. Mye
har skjedd på det
området siden det
ble tatt tak i dette for rundt åtte år
siden. Etterpå er det også satt fokus på
andre egenskaper; blant annet på kolle-
tokser med god kjøttfylde. Nå ser vi
oftere kjøttsatte kolletokser, og det er
grunn til å berømme avlerne som har
gjort det mulig.

-Det har nok opp gjennom årene vært
en del fronter. Men det er blitt enighet
til slutt om de viktigste tingene, og det
har gitt positive resultater for rasen,
uttrykker Vegard. Han legger til at rasen
og avlsarbeidet ikke er et mål i seg selv,
men rasene og avlsarbeidet på disse
skal bedre økonomien for produsen-
tene og gi mer storfekjøtt.

Krysningsbesetninger
-Avlsarbeidet må fungere for at kjøtt-
produksjonen skal økes. Og for å få til-
strekkelig fart på kjøttproduksjonen,
må det også satses bevisst på krys-
ningsbesetninger. Det er viktig at disse
besetningene driver et bevisst krys-
ningsarbeid. Det haster med å komme i
gang med dette nå som Ekspert -
gruppen har kommet med sine føring-
er for hvordan kjøttproduksjonen kan
økes, sier Vegard.
Videre tar avlssjefen til orde for at

næringen tar en strukturert diskusjon
om spesialisering av storfekjøttproduk-
sjonen mellom mordyrproduksjon og
slakteproduksjon. – Dersom det settes
fokus på mordyr, er det mulig å få til en

økning i antall fødte kalver enn hva til-
fellet er i dag. Og flere kalver er det
behov for skal produksjonen økes. 
-En slik spesialisering produksjonen
fører også til en helt annen arbeidsbe-
lastning på ammekuprodusenten. Det
gir bedre rom for å drive med andre
sysler – blant annet mer fritid. Da kan
en god del sende mødrene og kalvene
på beite om sommeren, og få litt ferie,
mens noen andre har tatt over den
avvendte kalven til sluttfôring. Nå som
de aller fleste driver med full framfô-
ring, må de holde seg på bruket hele
sommeren med et halvfullt fjøs av slak-
teokser. En slik spesialisering vil også
gjøre at en ikke trenger ulike
oppstallings forhold og i så stor grad
ulik fôrkvalitet til de ulike gruppene i
fjøset. 

-Videre kan de brukerne som tar over
de avvendte kalvene spisse sin kompe-
tanse og driftsopplegg på å fôre fram
fine slaktedyr. Tror alle parter vil tjene
på det, er avlssjef Vegard Urset sitt råd
til kjøttfenæringen.

Vegard skal etter en overgangsperiode
i vår starte for fullt i stillingen som seni-
orrådgiver på økonomiske og juridiske
virkemidler i landbruket hos Fylkes -
mannen i Hedmark.

Av Jan Otto Veiseth

    
   

Avtroppende avlssjef i Tyr, Vegard Urset.

Vegard Urset i sitt rette
element: Frontfigur og
bakspiller under den
årlige auksjonen på
Staur.
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Nok norsk sæd
for mange år
-Når det gjelder norsk kjøttfesæd så
tror jeg at vi skal ha både kjøttfesæd
generelt, og Limousinsæd spesielt, for
mange år framover - også dersom det
skulle bli full produksjonsstopp fra i
dag. Årlig produseres det minst 28 000
sæddoser med Limousin for det norske
markedet, mens årlig forbruk er på i
underkant av 4500 doser, opplyser
Vegard Urset i Tyr. 

Totalt for alle fem kjøttferasene blir det
produsert 112 000 kjøttfedoser ment
for det norske markedet mens årlig for-
bruk er mellom 17 000 og 20 000 inse-
mineringer per år. Her er det med
andre ord god kapasitet.
-De norske seminoksene er selektert ut
etter norske avlsmål, og skal dermed
være de som er best tilpasset norsk
storfekjøttproduksjon. Disse skal der-

for være framtida for norsk storfekjøtt-
produksjon. 
Samtidig er det viktig at de som driver
reinavl, også bruker noe utenlandsk

semin - både for å unngå innavl og for
å forbedre det norske avlsmaterialet
ved å ta inn fra de beste utenlandske
dyrene, råder Vegard Urset. 

Eksport av 
sæd av limousin
til Polen
Geno Global har klart og kom seg inn
på det polske markedet. Polakkene har
falt for den kollete limousinoksen
Gerhard av Gautestad. Flere markeder
får øynene opp for det norske avlsar-
beidet. Det siste eksemplet på dette er
Polen som nå har kjøpt doser av den
kolla ungoksen 72118 Gerhard av
Gautestad.
Polakkene var interesserte i godt

kjøttsatte, kolla limousinokser fra et
organisert avlsarbeid. Valget falt på
72118 Gerhard av Gautestad som ble
rangert som nest beste limousinokse
forrige testomgang på Staur. Oksen sto
på Hallsteingård i semintjeneste sist
høst, og det ble for tilgjengelig semin
av denne oksen på sædrutene som
gikk ut i februar. 
72118 Gerhard av Gautestad kom ut
med en tilvekst på 1823 gram per dag
i testen, og med limousinårgangens
laveste fôrutnyttingstall, er dette en
meget effektiv kjøttproduksjonsokse.
Gerhard er en lang okse med god

bredde, og veldig bra med kjøtt i alle
deler. Oksen var den av de fire oksene
som ble tatt ut til semin med totalt sett
beste avlsverdier for fødselsforløp av
de fire (hhv. 102 brukt på kvige og 112*
brukt på ku). Far er den tyske oksen
Kenos (norsk seminnr. 72041), mens
morfar er en Fransk levende
import ved navn Hambe (NOR50713). 

Den første dosen er nå på vei, og
eksporten kan bli på flere tusen doser,

hvis Geno Global lykkes med sædsal-
get.

En stor takk for denne supre
oksen må rettes til oppdretter
av Gerhard av Gautestad, Steinar
Velten fra Skotterud. Han tok sjansen,
og brukte den tyske kollet oksen
Kenos på ei Full French ku. Resultatet
ble da en kollet okse full av gode egen-
skaper.

Av Kristian Hovde

Sæd fra blant annet Gino av Kittelsrud vil bli å finne i mange år framover.

Etterkommere fra den kolla ungoksen 72118 Gerhard av Gautestad blir å finne i pol-
ske besetninger i framtida.
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Akkorden til norske bønder fra
Ekspertgruppe for økt storfe-
kjøttproduksjon er tindrende
klar: Øke tallet på ammeku med
opp mot 80.000 i løpet av en
tiårsperiode for å dekke opp det
innenlandske forbruket utenom
import. Det kan føre til økt press
på import av avlsmateriale. – Vi
anbefaler at det skjer gjennom
import av sæd eller embryo;
ikke gjennom import av livdyr,
svarer Nina E. Svendsby, Fagsjef
for helsetjenester og KOORIMP i
Animalia, på spørsmål fra
LimousinNytt. 

Både som Fagsjef i Animalia og som
daglig leder for KOORIMP, er hennes
viktigste oppgave å ivareta norsk dyre-
helse. – I Europa tror de nesten ikke på
at vi har den positive situasjonen på
dyrehelse som vi kan framvise. Vi har
merket økt interesse den siste tiden for
import av avlsmateriale langs hele ska-
laen fra levende dyr, embryo til sæd; og
det er vår oppgave å påse at det skjer i
former som sikrer dyrehelsen slik at vi
kan fortsatt ha bærekraftig vekst her i
landet, sier Svendsby, og legger til som
et kuriosum i denne sammenhengen
at importpresset er sterkt økende når
det gjelder kjæledyr og eksotiske dyre-
arter. 

Det er langt fra utenkelig at når
Ekspertgruppas forslag skal bli satt ut i
livet, vil noen komme på tanken om
import av ammekuer. EU-området er
det realistiske alternativet, og av disse
landene peker Sverige og Finland ut
som mest aktuelle grunnet den helse-
messige statusen. Blant annet har de
programmer for overvåking av paratu-
berkulose, i følge Svendsby. - I Danmark
er paratuberkulose utbredt hos storfe,
noe som gjør det mer risikofylt å
importere livdyr derfra.

Sykdommer som smitter via insekter
(vektorer), har spredd seg i Nord-
Europa de siste årene, først blåtunge

og siden Schmallenbergviruset. Derfor
anbefaler både KOORIMP og
Mattilsynet at eventuell import av
levende dyr skjer i vintermånedene, i
vektorfri periode. Det vil redusere risi-
koen for å få inn slike sykdommer og
spredning i Norge.

Sæd og embryo trygt
-I de ti-femten siste årene er det ikke
registrert utbrudd av dyresykdommer i
forbindelse med import av sæd og
embryo. Forutsetningen for at vi kan
holde samme status, er at ting gjøres
riktig ved valg av eksportbesetninger i
det enkelte land. Offentlige krav skal
alltid være oppfylt. Der er derfor viktig
å kontakte Mattilsynet for å få informa-
sjon om blant annet registrering, dyre-
helsemessige betingelser og godkjen-
ning av offentlig isolat. KOORIMP har
formulert en del tilleggskrav som må
følges. Disse er utformet etter enighet
mellom aktørene som står bak KOOR-
IMP, og utgjør næringens standard,
opplyser Svendsby.

-Tilleggskravene for sæd og embryo er
svært like. Den vesentligste forskjellen

er krav om testing for blåtunge på sæd.
Det er ikke påvist at denne sykdom-
men spres ved embryo, sier Nina E.
Svendsby, og legger til alt har som
grunn at den gunstige statusen for
husdyrsykdommer skal opprettholdes.

Svendsby poengterer at det ikke er
nødvendig å importere alt avlsmateria-
le for å komme i gang med tiltak for å
oppfylle målet om en sterkere økning
på ammeku. Det finnes lagret mye
godt norsk avlsmateriale som kan
utnyttes.

Hovedbudskapet må være at uansett
hvilke tiltak som må til for å øke amme-
kubesetningen, så er det ikke rom for å
foreta seg noen ekstraordinære
krumspring skal dyrehelsa tas vare på.
Bare tenk på hvilke følger det vil få om
det skulle dras med paratuberkulose
eller BVD inn i storfeholdet, sier fagsjef
Nina E. Svendsby.

Av Jan Otto Veiseth

Trygg import av avlsmateriale bør
utelukkende være sæd og embryo

Nina E. Svendsby, Fagsjef for helsetjenester og KOORIMP i Animalia.
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Ikke tidligere i historien kan Norsk Limousin by på et
bredere og solidere utvalg av avlsokser. - Nå er det vir-
kelig en god mulighet for å få tak i en god okse som er
godt testet på forskjellige egenskaper, som er viktige
når det gjelder planlegging av videre avl! Det er et godt
utvalg av både F okser og okser som er kollet, så det er
bare å komme og se nærmere på dem, oppfordrer
leder av avlsutvalget, Kristian Hovde.

Inntakene i fjor høst representerte en milepel: - For før-
ste gang i historien fikk vi tatt inn de oksene som vi
ønsket. Dermed ble det ikke tatt inn okser bare for å
fylle opp plassene, sier en godt fornøyd avlssjef. I år har

vi en knallsterk Limousinårgang på Staur – kanskje
tidenes Limousinårgang, sier den avtroppende avlssje-
fen i Tyr, Vegard Urset, i et intervju i denne utgaven av
LimousinNytt.

De er ingen grunn for folk å kjøpe seg okse så tett opp
auksjonen, da det kommer til og bli frambudt
nesten dobbelt så mange okser på årets auksjon mot
foregående år. Og aldri før har kvaliteten vært høyere
på alle egenskaper. Det er et godt utvalg av lettkalvere
og okser med gode moregenskaper av både F okser og
okser som er kollet.

Auksjonen på Staur byr 
på tidenes beste okser

Flott eksempler på hva som blir å beskue under auksjonen på Staur den 27. april.
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Oppslutningen om Norsk
Limousins fotokonkurranse 2012
må sies å være god. 35 bidrag
noteres. Samlet sett utgjør bidra-
gene et godt tverrsnitt av limous-
inrasens liv og levnet: Befruktning,
kalving kalver, amming, limousin
og menneskene, limousin i idyllis-
ke miljøer – og ett av de viktige
bidragene fra limousin i norsk
natur – beiterydding.

Derfor hadde juryen en svært van-
skelig oppgave med å komme
fram til en vinner. Valget falt til

slutt på bildet: «Idyll i solnedgang
ved Trondheimsfjorden», fotogra-
fert av Rita Steinvik Fløan. Juryen
legger vekt på det er et godt foto-
grafisk bilde som forsvarer sin tit-
tel. Det er et flott fargespill, og det
syder av fred og ro til ørting etter
dagens saftige måltider. De to
kyrne skuer ut over smult vann ved
den vakre Trondheimsfjorden.

Juryen har bestått av Johannes
Nybø, Magne Knapstad og Jan
Otto Veiseth. Premien er en dose
semin.

Det gjøres samtidig oppmerksom
at det er åpnet for konkurransen i
2013, og det er satt av en side på
våre hjemmesider hvor bildene blir
offentliggjort. 

Siden for i fjor har hatt nesten
8.000 besøk, og bildeserien som
helhet etterlater et godt inntrykk
limousinrasen. Så slutt opp om
årets konkurranse. Send inn bilder!

Stor oppslutning
Fotokonkurransen 2012

Vinnerbilde 2012: «Idyll i solnedgang ved Trondheimsfjorden», fotografert av Rita Steinvik Fløan.
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Program vil bli utarbeidet, og det vil følge
lesten til de vellykkede arrangementene i
de foregående årene.

Midt i smørøyet for opplevelsesrik familietur!

Litt om stedet:
Historien på Stavsplassen
Garden Stav ligger på Tretten i Gudbrandsdalen, 30 km. nord
for Lillehammer - og midt mellom Kvitfjell og Hafjell alpinan-
legg. Øyer kommune har totalt ca 4.800 innbyggere, og ca
1.900 av disse bor på Tretten.
Med kilde i Tor Iles “Bygdebok for Øyer” og utskrift fra
Mellom-Gudbrandsdal Sorenskriverembete, kan en slå fast at
hestemarten på Stav er gammel. Stafs Thingaa er nevnt i
skinnbrev så tidlig som i 1397, men sjølve marten har en ikke
funnet noe om før sist i dansketida. I første møteboka til Øier
Forligelseskommisjon fra 18.januar 1802 står det om en sak
som var ført mot en mann som hadde vært i slagsmål på
Stavsmartn året før, altså i 1801. Men det er mye som tyder på
at det ble drevet organisert hestehandel på Stav også lenge
før den tid.
I 1997 ble det bygget en utstillerhall på 500 kvm. I 1998 ble

det bygget en hall til. Denne var 776 kvm, men brandt des-
verre ned i 2008. I 2000 kjøpte organisasjonen A/L
Stavsmartn BA garden Stav med stallring, haller, utstillings-
plass og campingplass. A/L Stavsmartn BA sto nå fritt til å
kunne videreutvikle område og satse på flere aktiviteter. I
2001 hadde vi 200 års jubileum som vi blant annet markerte
med boka om Stavsmartn, “Stavsmartn handel og vandel
gjennom to århundrer”, skrevet av lokalhistroriker Odd
Bjerke.
Aktiviteter rundt Stavplassen
Fra campingen har du lett adkomst til en av Norges beste
ørretelver.

Hafjell og Kvitfjell og Skeikampen
Stav Camping ligger i sentrum av disse 3 alpinbakkene som
kan tilby gode skibakker hele sesongen.

I Hafjell har de også startet med downhill i sommersesong-
en. Klikk inn på siden deres for mer informasjon.

Hunderfossen Familiepark
Umiddelbar nærhet til Hunderfossen Familiepark, som hol-
der åpent både sommersesong og vintersesong. Klikk inn på
hjemmesiden deres for mer informasjon.
I Øyer ligger Lilleputthammer, Lekeland og Lazerland et til-
bud for barn i alle aldre.

Limmo 13 – 2.-4. august
på Stavsplassen i Tretten
SETT AV TID TIL Å DELTA PÅ DENNE FINE SAMLINGEN FOR LIMOUSINELSKERE

Oversikt over stevneområdet.
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TruTest vekt for enkel og nøyaktig registrering av vekt på storfe.
Registrering av vekt ved avvenning er nødvendig for vurdering av tilvekst på dyret,  

samt mordyr med hensyn til kuas prestasjoner.

TruTest EW5 er en robust vekt med enkel avlesning og elektroniske veiebjelker.  
Veiebjelkene kan monteres på en veieplate som er inntil 220 cm lang.  

Vekta kan enkelt flyttes rundt i fjøset.

Mer informasjon på www.fjossystemer.no 
 

w
w

w
.dialecta.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3174 Revetal
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

For noen er vekta  
ekstra viktig

www.fjossystemer.no
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Til testomgangen 2013-2014 ønskes oksekalver etter følgende fedre inn til test:

Norske Utenlandske 

72057 Charmant av Dovre
72090 Tastevin
72098 Elite Rasmus

Førsteprioritet 72057 Charmant 72099 Azurri
av Dovre 72101 Anecdote

72102 Arial
72103 Cyan PO
72107 Don Juan
72108 VB Dacke
Embroy avkom
Øvrige interessante importer som
er i henhold til avlsplanen.

Andreprioritet 72046 Bjarne  Tidligere importer *
av Schjøll *

Ønskede fedre til 
kandidater 2013-14

72057 Charmant av Dovre er førsteprioritet blant norsk seminokser for testkandidater til Staur i 2013-14.

* Dersom det ikke blir tatt ut sønn etter denne i semin i testomgangen 2012-2013 
Kalven skal være født mellom 22. desember 2012 og 31. mars 2013
Vi minner om at avlsplanen legger opp til en segmentering av type okser. Det vil derfor bli en begrensning av
antall dyr innen de ulike typene.
Avkom etter Elite Rasmus vil bli spesielt vurdert ut fra oksens norske indekser og hvilke mordyr den har blitt
benyttet på. 
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Bedre helse
med Pluss Ammeku

Allsidig mineral- og vitamintilskudd
til ammeku. Pluss Ammeku sikrer

god helse, fruktbarhet og
tilvekst. Pluss Ammeku får

du kjøpt i butikkene våre.

www.felleskjopet.no

-Vi skal i 2013 evaluere innhold og
struktur i naturbruksutdanningen
for å se om dagens videregående
utdanning er tilpasset utfordring-
ene for dem som skal inn i land-
bruksnæringen. Målet med evalue-
ringen er å få grunnlag for å utvikle
landbruksutdanningen til å møte
næringens behov i framtida. Det er
naturlig å vurdere kvalitet og
omfang på faget kjøttproduksjon i
undervisningen på naturbrukssko-
lene i forbindelse med dette.
Dette svarer landbruks- og matmi-
nister Trygve Slagsvold Vedum på
spørsmål fra LimousinNytt. I forrige
utgave bragte vi artikler om mang-
elfull undervisning i videregående
skoler når det gjaldt kjøttproduk-
sjon spesielt. Og den problematik-
ken ble aktualisert etter at
Ekspertgruppa pekte på det
økende gapet mellom etterspørse-

len etter storfekjøtt i markedet og
den innenlandske produksjonen.
- Vi har et mål om at norsk matpro-
duksjon skal øke i takt med befolk-
ningsveksten i Norge og at norske
forbrukere skal ha tilgang på norsk
kjøtt av god kvalitet. Økt produk-
sjon og økt kvalitet krever kompe-
tanse. Rekruttering er viktig gene-
relt i landbruket og spesielt i kjøtt-
feproduksjonen, framholder land-
bruks- og matminister Trygve
Slagsvold Vedum. 
-Det trengs både kompetanse for

å rekruttere nye næringsutøvere og
tilbud om påfyll for den enkelte
produsent. Det er viktig at flere blir
utdannet gjennom videregående
skole i de tradisjonelle landbruksfa-
gene i studieprogrammet natur-
bruk. Derfor har jeg gått ut og opp-
fordret utdanningssøkende ung-
dom til å velge dette alternativet

når de søker videregående. Vi må
ha gode etterutdanningstilbud og
fagskoletilbud rettet direkte mot
produsentene. 

Av Jan Otto Veiseth

-Det er viktig at flere blir utdannet
gjennom videregående skole i de
tradisjonelle landbruksfagene, sier
landbruks- og matminister Trygve
Slagsvold Vedum.

Evaluering av innhold og struktur
i naturbruksutdanningen i VGS
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Vind jakke, sort, 
med logo. 
Pris: kr. 500,-

Caps, sort med logo
Pris: kr. 75,-

Kopp/krus, sort, med
logo
Pris: kr. 150,-

T-skjorte, sort, med
logo 
Pris: kr. 100,- Kjeledress, sort, med

logo på bryst og rygg
Pris: kr. 500,-

!"#$%&"'()**)+,)-(
(
.$-&+(!"#$%&"'(/0-(%,1"+2),($3(&)23)-()'(4)2(+25-($3(%,&,6-(&$#((
70&&)-(,"2(8-%+(894)("(0-8)"4($3(79(*-","4)':(
(
;)4(9(8-%+)(4"&&)<(&),,)-(4%(*$+%&(79(4),(&$#($77,0-($&&(#)&,=(!>?@AB>.:(
(
B)'4(4"'(8)&,"22"'3(,"2=(
!0-&(C)'4)'(
C)'4)'(
DDEF(;02&G6*H$-4(
I2*=(JKLMKJFD(
NO7$&,=(20-&/PQR":'),(
(
(
;"'4(H0++)<(&$-,<(#)4(2$3$:((
S-"&=(+-:(TKK<O 

(
(
(
U07&<(&$-,(#)4(2$3$(
S-"&=(+-:(FT<O(

(
(
(
IO&+H$-,)<(&$-,<(#)4(2$3$((
S-"&=(+-:(LKK<O(

(
(
(
V$77W+-%&<(&$-,<(#)4(2$3$(
S-"&=(+-:(LTK<O(

!"#$%&"'()**)+,)-(
(
.$-&+(!"#$%&"'(/0-(%,1"+2),($3(&)23)-()'(4)2(+25-($3(%,&,6-(&$#((
70&&)-(,"2(8-%+(894)("(0-8)"4($3(79(*-","4)':(
(
;)4(9(8-%+)(4"&&)<(&),,)-(4%(*$+%&(79(4),(&$#($77,0-($&&(#)&,=(!>?@AB>.:(
(
B)'4(4"'(8)&,"22"'3(,"2=(
!0-&(C)'4)'(
C)'4)'(
DDEF(;02&G6*H$-4(
I2*=(JKLMKJFD(
NO7$&,=(20-&/PQR":'),(
(
(
;"'4(H0++)<(&$-,<(#)4(2$3$:((
S-"&=(+-:(TKK<O 

(
(
(
U07&<(&$-,(#)4(2$3$(
S-"&=(+-:(FT<O(

(
(
(
IO&+H$-,)<(&$-,<(#)4(2$3$((
S-"&=(+-:(LKK<O(

(
(
(
V$77W+-%&<(&$-,<(#)4(2$3$(
S-"&=(+-:(LTK<O(

Norsk Limousin har utviklet
og selger en del klær og utstyr
som 
passer til bruk både i arbeid og
på fritiden.

Ved å bruke disse, setter du
fokus på det som opptar oss
mest: LIMOUSIN.

Send din bestilling til:
Lars Henden
Henden
6687 Valsøyfjord
Tlf: 90130976
E-post: larsh@c2i.net

Limousin effekter

Ramnesveien 1191 · 3175 Ramnes
Tlf. 99 26 74 08 · oleadahl@online.no

KVALITETSPRODUKTER TIL

LANDBRUKET

NYHET!

Alt innen storfeinnredning  - vi lager etter mål!

       · Forhekker · Kraftfôrautomat · Drikkekar
     · Liggebåser · Gummimatter
  · Lettgrinder m/dør og kalvåpning 
        · Transportvogner
   

         KOMBI-BINGE VEKTER
         Pris på forespørsel. Kvantumsrabatt

Kontakt oss for et godt tilbud i dag!
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Søstuen Limmousin
Liten besetning med god og variert genetikk, holder til i

Hurdal lengst nord i Akershus.
Les mer på www.sostuen-limousin.com

Kontakt: Gunhild Sæteråsen 
Tlf:90594458 

Mail: saeteraasen@yahoo.dk

Steinvik Limousin
Salg av livdyr
Gustav Steinvik
7510 Skatval

Mob.: 92688499
E-post: gusstein@online.no

FREDLY GÅRD
Salg av livdyr

Tor Kristoffersen
Krokemov. 148,
3223 Sandefjord
Mob.: 90661848

E-post: tor.kris@tele2.no

UVDAL LIMOUSIN
www.uvdal-limousin.com

Tore Nilsen
3632 Uvdal

MOB: 48264450

Velo Limousin
Salg av livdyr

Anders Myhre Velo
3520 Jevnaker
Mob: 99723240

E-post: 
velo-limousin@hotmail.com

Heiå Limousin
Salg av livdyr

Sven Magne Skadsem
Kvernelandsv. 94, 4323 Sandnes

Mob: 91135558
E-post: svenmagne@live.no

www.heialimousin.blogspot.com

Veiseteigen Limousin
Salg av livdyr

Magne Knapstad
Tymbrålen 20, 5700 Voss

Mob: 91587075
E-post: magkna@hfk.no

Rendum Limousin
Livdyrsalg av 

hunn- og hanndyr
Johan Holan

Rendum, 7620 Skogn
Mob.: 92646776

E-post: jholan@c2i.net
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Jo mere
vi

er sammen

Alle husdyrprodusenter er små aktører i det store markedet.
Men alle er sterkere når vi opptrer sammen.

Nortura er det eneste landsomfattende slakteriet i Norge
som eies av medlemmene. Vi er bøndenes egen bedrft.

Vårt formål er å sikre avsetning av norsk
kjøtt og egg og skape verdier for eierne. 
Se medlem.nortura.no

Skann koden til venstre og les intervjuet
med styreleder Sveinung Svebestad på
Norturas medlemssider.
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Postboks 4211 Bedriftssenteret
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